
szép közmegegyezéssel, de gyorsulóan tart 
a kötelező olvasmánnyá válás, majd a 
címkéző feledettség felé. A sematikus 
irodalomszemlélet évtizedei után bizony 
nagyot kell szólnia annak, amire még fel
kapjuk a fejünket. Egy születési bicente-

náriumot nehéz lett volna jobban elkezde
ni, mint egy olyan, vitákat kavaró, ám 
szuverén látásmódú kötettel, amilyen Raj
nai Lászlóé. Csak legyen erőnk, figyel
münk ezen a színvonalon folytatni. 

Kerényi Ferenc 

KOLTA LASZLO: VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKE TOLNA MEGYÉBEN 
Bonyhád, Völgységi Múzeum, 2000, 28 1. + 1 ív képmelléklet (Völgységi Füzetek, 6). 

Az 1990-ben indult Völgységi Füzetek 
sorozata egyike azoknak a helytörténeti 
kiadványoknak, amelyek izgalmas közlé
sekkel jelennek meg országszerte, de meg
oldatlan propagandájuk, kései és sporadi
kus bibliográfiai felbukkanásuk miatt ezek 
nemigen kerülnek át az országos tudomá
nyosságba. A hatodik füzet Vörösmarty 
Mihály születésének 200. évfordulóját 
köszönti. Szükség is van rá, mivel egyete
mi hallgatók, magyartanárok arcáról is lerí 
a bizonytalanság, ha a fiatal költő életének 
Tolna megyei helyszíneiről esik szó, bár 
az itt, a Perczel-fiúk nevelőjeként és jog
gyakornokként eltöltött esztendők (1820— 
1824) jelentőségét az irodalomtörténet fel
tárta és mindig számon is tartotta. A Vö-
rösmarty-albumokban - a Czapáry László 
szerkesztette 1900. évitől a Lukácsy Sán
dor és Balassa László jegyezte 1955-Ösig -
szintén a Bonyhádhoz tartozó Börzsöny
pusztán és az 1930 óta Pincehellyel köz
igazgatási egységet alkotó Görbőn átélt 
időszak a legkevésbé dokumentált. 

Az ilyen kiadványtípusnak van egy évti
zedek alatt kialakult szerkezete: a költő és a 
tájegység kapcsolata, itt írott műveinek 
kisantológiája vagy listája (7-9; a kritikai 
kiadás birtokában és valószínűleg terjedel
mi okok miatt az utóbbiakat itt idézetek 
helyettesítik); kultusztörténeti esettanul

mány (10-23); a kultusz mai állása és fela
datai (25-26); helytörténeti bibliográfia 
(27-28). Most sincs tehát másképp, ám ami 
kiemeli a füzetet a Vörösmarty-kutatás szá
mára, az elsősorban pompás képmelléklete, 
amelynek 21 tétele éppúgy tartalmaz mai 
emlékhelyi képeket (bemutatva a börzsönyi 
és a bonyhádi Perczel-kúriát, a joggyakorlat 
helyéül szolgált görbői Csehfalvay-udvar-
házat, továbbá valamennyi, Vörösmartynak 
állított szobrot, emléktáblát), mint histori
kus ikonográfiái anyagot. Sajnos erről csak 
sommás képaláírások igazítanak el; alábbi 
kiegészítésükért, értelmezésükért a soroza
tot szerkesztő Szőts Zoltán, bonyhádi mú-
zeumigazgatónak tartozunk köszönettel. 

A füzet címlapjáról egy teljesen isme
retlen, fiatal Vörösmarty tekint ránk, kora
beli polgári divat szerint, ám a nemzeti 
színekbe öltözve (sötétzöld zrínyi, vörös 
mellény, fehér ing), jobboldalán (!) jurá
tuskarddal. A kép szerepelt ugyan Fejős 
Imre katalógusában: „8. Veoreozmarti, 
Michele. - D'Allemagne - Genova, lit. 
Armanino. Litográfia. Megjelent: BOLDE-
NYI M. J. (ifj. SZABÓ Pál), LM üngheria 
antica e moderna, Pistoja, 1852. című mű 
mellékleteként, francia és lengyel szöveg
gel is" (FEJŐS Imre, Vörösmarty arca, Bp., 
1956, ItFüz 8, 54), de képmellékletében a 
ritka ábrázolást nem reprodukálta, így az 
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irodalomtörténet számára az nem lett fel
idézhető látványadat. A leírásban pontos a 
rajzoló és a genovai nyomda, továbbá a 
könyv megjelölése. A kötet igen ritka; mi 
az OSZK épebb, 220.192 jelzetű példányát 
használtuk. Ennek 174. és 175. lapja kö
zött található az akvarell, amely a Vörös-
martyról szóló rövid fejezetet (174-176) 
illusztrálja. Boldényi János (alias ifj. Sza
bó Pál, a Magyar Kereskedelmi Társaság 
megszökött igazgatója) országismertető 
könyvét - benne már a szabadságharc 
történetével és arcképcsarnokával - svédül 
(1852), franciául (1853) és lengyelül 
(1863) is megjelentette. Ez a Vörösmarty-
ábrázolás azonban csak az olasz változatot 
díszítette. A francia és a lengyel verzióban 
az irodalomról szóló részt egy csoportkép 
kísérte: Kölcsey Ferenc, Kisfaludy Sándor, 
Czakó Zsigmond, Petőfi Sándor és Fényes 
Elek arcmásával. Vörösmartyt itt a Minden 
munkái 1845-ös kiadásában látható Bara
bás-metszet nyomán készült rajz képvi
selte (vö. FEJŐS 4/a. és 20. sz. ábrázolás; 
i. m., 53-54, 56). Az akvarellnek (akár a 
kötetillusztrációk zömének) Barabás Mik
lós volt a forrása: legkorábbi Vörösmarty-
rajzának (1836) egész alakos változata. 

Mostanáig úgy tudtuk, hogy a költő fej
lődésében nagy szerepet játszott papbará
tokról, Egyed Antalról, Teslér Lászlóról, 
Klivényi Jakabról nem maradt fenn képes 
ábrázolás; egyházi szolgálatban élt és dol
gozott személyekről lévén szó, efölött akár 
napirendre is térhettünk. Most a bonyhádi 
plébánián őrzött Egyed-portré színes má
solata ránk cáfolt. Igaz, kérdéseket is felvet: 
milyen forrás, minta alapján készült; ki volt 
megrendelője? Az Egyed Antalt bonyhádi 
plébániatemploma hátterével ábrázoló olaj
festmény ugyanis - Jónás János apátplébá
nos úr szíves közlése szerint - feltehetően 

20. századi munka, és Kertes-Kollmann 
Jenő helyi festő müve. Egykorú viszont, 
valószínűleg az 1840-es évekből való, az az 
ismeretlen művésztől származó Perczel 
Sándor-kép, amely Vörösmarty néhai mun
kaadóját ábrázolja, és amely a családtól 
került a Tolna Megyei Levéltárba. (Az 
archívum egy 1992. évi kiadványában meg 
is jelent.) A Vörösmartyt ábrázoló akvarell 
- önálló lapként -, valamint az Egyed
olajfestmény másolata a Völgységi Múze
um állandó kiállításának reformkori szobá
jában látható Bonyhádon. 

Hogy a Vörösmarty körüli fontos sze
mélyek galériája még teljesebb legyen, arról 
- a Perczel-fiúk felnőttkori képei mellett -
Etelka portréjával gondoskodott a szerző. 
Felújítva ezzel egy korábbi vitát. Ez a szép, 
medalionjával játszadozó fiatal leányt ábrá
zoló festmény szintén későbbinek látszik, és 
ezt megerősítette a család ma élő hölgytagja 
is, aki szerint rajta nem Etelka, hanem Per
czel Hermina, Perczel Mór honvédtábornok 
elsőszülött leánya látható. így Vörösmarty 
plátói szerelméről változatlanul két hiteles 
ábrázolással rendelkezünk, a családtól 
1860-ban a Nemzeti Múzeum könyvtárá
nak adományozott képpel (vö. PERCZEL 
György, Emlékezés Perczel Etelkára, It, 
1962, 421-422) és a Petőfi Irodalmi Mú
zeumban örzöttel, amelyek kétségkívül 
ugyanazt a személyt örökítették meg. 

Manapság a klasszikus irodalom és al
kotói iránti érdeklődést egyre többször 
csak közvetett módszerekkel lehet fenn
tartani. A „szent tárgyak", a kultuszhelyek, 
a műtárgy-értékre emelkedett kéziratok 
vagy a hiteles ábrázolások útján. Ezért 
nem ünneprontás, ha a Vörösmarty-évfor-
dulóhoz ikonográfiái számvetés is kap
csolódik. 

Kerényi Ferenc 
-
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